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O QUE FOI NOTÍCIA

Levantamento mostra que SUSP recebe pouca
cobertura da imprensa
Número de reportagens em 2020 foi seis vezes menor do que no mesmo período do ano anterior. Semana foi
marcada por intensa cobertura sobre manifestações contra o racismo
David Marques e Beatriz Franco
9 de junho de 2020

A edição especial do Fonte Segura sobre o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) traz uma leitura do noticiário da área para
compreender em que medida o tema tem ocupou o debate público entre os anos de 2019 e 2020. Dessa forma, foi realizado um
levantamento com menção ao SUSP, que levou em conta as notícias publicadas pelos principais veículos de comunicação da área,
e excluindo as reproduções de notícias por portais e veículos de menor relevância. Entre 1º de janeiro e 7 de junho de 2019, foram
localizadas 81 reportagens mencionando o SUSP nestes veículos, número seis vezes maior do que no 2020, quando foram
indentificadas apenas 14 reportagens.
A nuvem de palavras abaixo ilustra os principais termos abordados na discussão sobre o SUSP em 2019. É possível perceber que
debateu-se de forma mais intensa a lei que criou o SUSP e sua relação com o presidente Bolsonaro e com o ex-ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sergio Moro (lei, governo, presidente Bolsonaro, Moro, congresso, veto). Além disso, destacou-se a questão dos
dados, bastante associada ao lançamento e atualizações de novas consultas do SINESP, sistema de dados sobre criminalidade do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, e uma das ideias estruturantes do SUSP. Também teve relevância a discussão sobre
armas, influenciada pelos constantes decretos editados pelo presidente sobre a política de controle de armas ao longo do ano, e que
disputou (e venceu) a prioridade na agenda governamental. Percebe-se também a lembrança de estados e municípios, além dos
objetivos de redução do crime e da violência e do fato de polícias e policiais aparecem com menor destaque na discussão.

Já a próxima nuvem de palavras, consideravelmente menos densa, traz os aspectos mais frequentes na discussão sobre o SUSP
em 2020. É notável que as polícias passam a ocupar posição de maior destaque na discussão, ao passo que também é trazido à
torna a inflexão nos indicadores de homicídio, que voltaram a crescer neste ano.
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O enfraquecimento do debate sobre o SUSP fica evidenciado em relação ao total de notícias do setor: foram 18,7 mil neste período
em 2019 e 5,3 mil em 2020. Ou seja, o debate sobre o SUSP foi pouco abordado ao longo de 2019 e, de forma ainda mais
acentuada, em 2020, sendo praticamente irrelevante ou, no mínimo, pouquíssimo lembrado.
Vale lembrar que, entre outros fatores que podem ter contribuído para este enfraquecimento, esteve a falta de prioridade de
implementação do SUSP por parte do governo federal - problema agravado em 2019 pela pandemia da Covid-19, que dominou o
noticiário entre março e maio deste ano.
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